
 

NOTĂ DE INFORMARE 

CU PRIVIRE LA MODUL, SCOPUL Șl CONDIŢIILE DE 

PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

ALE CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL DE OCUPARE A 

POSTULUI DE PAZNIC DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE 

LEȚCANI 

 

Școala Gimnazială Lețcani, cu sediul in Comuna Lețcani, Jud. Iași, CUI 

17140734 reprezentata legal prin dl. prof. Duduman Marina, în calitate de 

director, în conformitate cu art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/676, privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor) vă aducem la 

cunoștință următoarele: 

A. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în scopul/scopurile: 

derulării procesului de evaluare și selecție a candidaților pentru postul de 

__________________ din cadrul Școlii Gimnaziale Lețcani, in temeiul 

art. 6 alin. (1) lit. b, c din Regulamentul (UE) 2016/676 (respectiv, 

prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care 

persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea unei 

persoane vizate înainte de încheierea unui contract; prelucrarea este 

necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce revine 

operatorului).  

Furnizarea datelor personale precum nume, prenume, adresă, cod numeric 

personal, data și locul nașterii, serie și număr act de identitate, telefon, e-

mail, venit, imagine, semnătură, adresa e-mail, date medicale, date privind 

cazierul judiciar, cetățenia, starea civilă, date privind pregătirea 

profesională și cursurile de acreditare urmate, date privind istoricul 

angajărilor anterioare, aptitudini profesionale, competențe, date precum 

înregistrarea audio-video a interviului și/sau probelor de concurs,  

documente precum probe scrise sau practice precum și rezultatele la 

aceste probe, orice altă informație necesară pentru ocuparea postului 

disponibil, reprezintă o obligație legală/contractuală sau o obligație 

necesară pentru încheierea unui contract, astfel că furnizarea acestor 

informații este obligatorie, iar nerespectarea ei atrage imposibilitatea 

desfășurării procesului de evaluare și selecție în vederea ocupării postului  

disponibil. 

B. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise următorilor 

destinatari: 

a. Datele dumneavoastră personale sunt distribuite intern, doar în 

scopul precizat mai sus, către angajații școlii noastre care sunt 

implicați în procesul de recrutare; 

b. Autorități publice, la solicitarea acestora; 



c. Organe de control, la solicitarea acestora; 

d. Organe fiscale/organe judiciare; 

Nu vom transfera datele personale către alți terți, cu excepția situațiilor când 

avem o obligație legală de a face aceasta (către instituții de control abilitate, la 

solicitarea unui instanțe administrative sau judecătorești, etc.). 

C. Datele dumneavoastră personale nu vor fi transmise către o țară terță sau 

organizație internațională. 

D. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal: Datele 

personale furnizate prin intermediul CV-ului depus, dosarului de 

candidatură, dovezi ale probelor practice/scrise, înregistrarea audio-video 

a interviului vor fi păstrate conform dispozițiilor legale în materie. 

E. În raport cu operatorul și în ceea ce privește datele personale furnizate, 

aveți următoarele drepturi: 

a. Dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se 

prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale; 

b. Dreptul de acces la următoarele informații: scopurile prelucrării; 

categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau 

categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au 

fost sau urmează să le fie divulgate; acolo unde este posibil, 

perioada pentru care se preconizează ca vor fi stocate datele cu 

caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile 

utilizate pentru a stabili această perioadă; 

c. Dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor 

ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal; 

d. Dreptul de a vă opune prelucrării; 

e. Dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere;  

f. Dreptul la rectificarea datelor inexacte; 

g. Dreptul la ștergerea datelor; 

h. Dreptul la restricționarea prelucrării in cazurile următoare: 

i.  când contestați exactitatea datelor (restricționarea prelucrării 

va dura o perioadă ce ii permite operatorului să verifice 

exactitatea datelor); 

ii. când prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți 

ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării 

lor; 

iii. când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter 

personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați 

pentru exercitarea unui drept în instanță; 

i. Dreptul de a primi datele cu caracter personal și de a le transmite 

unui alt operator sau „dreptul la portabilitatea datelor”; 

j. Dreptul de a vă opune prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei 

sarcini ce servește unui interes public sau care rezultă din 

exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau 

prelucrării necesare în scopul intereselor legitime urmărite de 



operator sau de o terță parte, precum si creării de profiluri pe baza 

acestor dispoziții; 

k. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 

prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția 

cazurilor în care o astfel de prelucrare este necesară pentru 

încheierea sau executarea unui contract, când este autorizată de 

dreptul Uniunii Europene sau de dreptul intern sau când există 

consimțământul persoanei vizate; 

l. Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul în 

următoarele situații: în situația în care se prelucrează date în 

temeiul consimțământului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. a din 

Regulamentului UE 2016/679), în situația în care se prelucrează 

date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, 

opiniile politice, confesiunea religioasă, convingerile filozofice sau 

apartenența la sindicate, precum și în situația în care se prelucrează 

date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei 

persoane fizice,  date privind sănătatea sau date privind viața 

sexuală sau orientarea sexuală, când prelucrarea acestor date se 

realizează în baza consimțământului explicit; 

m. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de 

supraveghere. 

F. Exercitarea drepturilor descrise mai sus se va face în condițiile legislației 

în vigoare, fără a se putea face abuz de drept și cu respectarea limitărilor 

legale referitoare la procesarea legală a datelor salariaților și la arhivarea 

documentelor de personal. 

 

Prezenta cuprinde 3 (trei) pagini și servește la informarea 

persoanei/persoanelor vizate, pentru situația în care datele cu caracter personal 

sunt colectate direct de la persoana vizată. 

 

 

Am luat la cunoștință, 

 

Nume, prenume ____________________________________________ 

 

Semnătura ________________ 

 

Data _______________ 

 


